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তুর্কিস্তানে বসবাসকারী আমানের মুসর্ম জেগনের প্রর্ত র্বশ্বস্ততা ও সাহানযের বাতিা 

কানেোতু র্জহাে || ককন্দ্রীে কেতৃত্ব 

বফবভল্লাবয যাভাবনয যাবভ 

‚আয মবদ তাযা ততাভাদদয বনকট দ্বীদনয বফলদে াাময প্রাথথনা কদয, তাদর ততাভাদদয উয 
াাময কযা কতথফয‛ 

ভস্ত প্রংা আল্লায জনয, বমবন আভাদদযদক ঈভাদনয থ প্রদথন কদযদেন এফং তায দথ বজাদ কযাদক আভাদদয বনকট 
বপ্রে কদয বদদেদেন। দরূদ ও ারাভ ফবলথত তাক ফথদল নফী, ফথদেষ্ঠ নফী, ভুজাবদদদয তনতা আভাদদয নফী ভুাম্মদ 
াল্লাল্লাহু আরাইব ওোাল্লাদভয উয, তায তৌবাগযফান অশ্বাদযাী াথীদদয উয এফং বকোভত মথন্ত মাযা মথামথবাদফ 
তাদদয অনুযণ কযদফ তাদদয উয। 

যকথা- 

আজ এটা আভাদদয আফযকীে ঈভানী দাবেত্ব তম, আভযা আভাদদয তুবকথস্তাদনয ভাজরুভ ভুবভন বাইদদযদক াাময কযদফা এফং 
আভাদদযই পযঙ্গী ােখ ভুজাবদ আবু্দর ক আত-তুবকথস্তানী (আল্লা তাদক াাময করুন!)এয তনতৃত্বাধীন ‘আর-বজফুর 
ইরাভী আত-তুবকথস্তানী’ এয ুণযফান ভুজাবদদদয দঙ্গ থাকদফা। আভাদদয এই দমাবগতা ও ভবভথতায তঘালণা আভযা 
এভন এক ভদে জানাবি - মখন ভূবতথূজক জাবতগুদরা তাদদয(তুবকথস্তাদনয) ইরাবভক আদথদক জীফন্তু দাপন কযদত চাে।  

এজনয আভযা আভাদদয আত্মভমথাদাীর বাইদদয উদেদয বযস্কাযবাদফ ফরবে-  

আভযা ফথদাই আনাদদয াদ আবে। আনাযা তম ভযাগুদরায মু্মখীন দিন, আভযা তটাদক আভাদদযই ভযা ফদর 
ভদন কবয। আভযা আনাদদয াদথ বারফাা, দমাগীতা ও বফশ্বস্ততায প্রবতশ্রুবতয উয আবে। আনাযা তমবাদফ এগুদরায 
উয বনদজদদযদক প্রবতজ্ঞাফদ্ধ কদযদেন, একইবাদফ আভযা বনদজদদযদক আনাদদয বনকট এগুদরায উয প্রবতজ্ঞাফদ্ধ কদযবে। 
প্রবতজ্ঞাফদ্ধ ওোয য আভযা বারফাা ও বফশ্বস্ততায যবদক বেন্ন কবযবন। আন্তবযকতা ও ভ্রাতৃদত্বয ফন্ধনদকও বেন্ন কবযবন।  

ত আভাদদয তুবকথস্তানী বাইদেযা! 

আনাদদয বযগুদরা ইরাদভয াাদমযয জনয বনজ ঈভাদনয ভবভাে উন্নত দে থাদক। তাই এই উন্নত বযগুদরা ইরাভ 
ফযবতত অনয বকেুয বনকট ভাথা নত কযাদক অফযই প্রতযাখযান কযদফ। আনাদদয জফান ফথদা তয কথায উয অবফচর 
থাদক। তাই আনাদদয জফানগুদরা অফযই অনযাদেয ফযাাদয কণ্ঠ নভনীে কযদত অস্বীকায কযদফ। আনাদদয অন্তগুদরায 
যদত যদত তাওবদদয তাৎমথ বভদ তগদে। তাই এই অন্তযগুদরা অফযই তাগুদতয জনয নত ওোয তমদকান গদফলণাদক 
প্রতযাখযান কযদফ।  

তাই আনাযা আনবিত তান! আভযা াক্ষ্য বদবি তম, আভযা দীঘথ জীফন আনাদদয দঙ্গ থাকায ভে আনাদদয ভাদে এফং 
‘আর-বজফুর ইরাভী আত-তুবকথস্তানী’ এয ভাদে কখদনা করযাণ ফযবতত বকেু তদবখবন। আপগাবনস্তাদনয উত্থান-তন ফা ংকট-
িরতায ভদেও আনাদদয তথদক করযাণ ফযবতত অনয বকেু আভযা াইবন।  
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আনাদদয তচাযাগুদরা কখদনা আল্লা ফযবতত কাদযা াভদন েুদকবন। আনাদদয গদথানগুদরা তকান জাবরদভয াভদন বনচু 
েবন। আনাদদয জফানগুদরা কখদনা ফাবতদরয কথাে স্বয নযভ কদযবন। আনাযা কখদনা একতা তথদক বফবিন্নতায বদদক 
েুদট মানবন। কখদনা বনতয-নতুন ঘটনাফরীয(দপতনায) তক্ষ্দে ভ্রান্ত ফযাখযায আেে বনদে োবদে দেনবন। কখদনা যীেতদক 
অকামথকয কদয তপদর যাখাদক তভদন তননবন। এ ফই আনাদদয প্রবত আল্লায অনুগ্র। ভস্ত প্রংা আল্লায জনয। 

ইবতা ও ফাস্তফতা াক্ষ্য তদে তম, তযই আনাদদয ভাদে ও আভাদদয ভাদে বারফাা ৃবি দে বগদেদে। পদর আভযা ও 
আনাযা এক তদদয অঙ্গ-প্রতযদঙ্গয ভত দে তগবে। আভাদদয একজদনয বফদদ আভযা কদরই ফযবথত ই। এজনয আনাযা 
তম আঘাতগুদরা তদেদেন, তাদত আনাদদয াদথ আভযাও আঘাতপ্রাপ্ত দেবে। বফদল কদয াম্প্রবতক ভদে ূফথ তুবকথস্তাদন 
আভাদদয ও আনাদদয অবধফাীদদয প্রবত তম জুরুভ, বনমথাতন ও কদ াযতা কযা দেদে, তাদত আভযাও ফযবথত। 

আভযা প্রকায তঘালণা বদবি তম, 

আনাযা তম জুরুভ ও বনমথাতদনয স্বীকায দেদেন, ত জুরুভ ও বনমথাতদনয স্বীকায আভযাও। আভযা কর ভুরভানদদযদক - 
বফদল কদয আদরভ, বচন্তাীর ও ম্পদারীদদযদক উৎাবত কযবে, তাযা তমন আনাদদয াদ থাদকন এফং বনদজদদয 
দাওোবত প্রদচিায ভাধযদভ ূফথ-তুবকথস্তাদনয বাইদদয এই ংকদটয ভদে তাদদয াদ এদ দাাঁোন। তাদদয তগৌযদফয 
ইবতাদক বা-ভাদফদ প্রচায কদযন এফং ফথ প্রকায মাকাত, াদাকা ও অনুদাদনয ভাধযদভ আবথথক দমাবগতা কদযন। 
কর ভুরভান তমন বনদজদদয াধযভত ফ বকেু বদদে তুবকথস্তানী ভুজাবদ বাইদদয বি তমাগান এফং দু’আ কফুদরয 
ভেগুদরাদত বনেবভত তাদদয জনয দু’আ কদযন। 

আভযা ফথদাই আল্লায বনকট প্রাথথনা কবয, বতবন তমন আভাদদয তুবকথস্তানী ভাজরুভ ভুবরভ বাইদদযদক এ ভাদুদমথাগ তথদক 
বনষৃ্কবত দান কদযন। ত আল্লা! তুবভ তাদদয একাবকদত্বয ঙ্গী ও, তাদদয অন্তযদক ুদৃঢ় যাখ এফং তাদদযদক ঈভাদনয উয 
অটর যাখ, মতক্ষ্ণ মথন্ত না তাযা ততাভায ন্তুবি বনদে ততাভায দঙ্গ াক্ষ্াৎ কদয। আয তুবভ তাদদযদক তই াাময কয, মায 
প্রবতশ্রুবত তুবভ তাদদযদক বদদেে। বনশ্চেই তুবভই এয অবধকাযী এফং এয উয ক্ষ্ভতাফান। বযদদল ভস্ত প্রংা আল্লায 
জনয, বমবন কর জগদতয প্রবতারক। 
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